Kulla Gunnarstorp 15/10 2015

14 förväntansfulla Sweor samlades på gårdsplanen till Kulla Gunnarstorps charmiga
slottsområde, där vi hade tre olika besök inbokade under eftermiddagen.

Vi startade hos Förgyllare Olle Jönsson & Son. Oscar Jönsson som är 3:e
generationen i företaget, driver idag verksamheten med handgjord konstinramning,
förgyllning och restaurering av gamla ramar. Efter att ha gått som lärling hos sin
pappa Olle utbildade han sig i fyra år hos förgyllare JP Larsson i Stockholm. Oscar
arbetar också med restaurering av förgyllningar i kyrkor, slott och på gods.
Dagen till ära fick vi vara med om renoveringen av en skamfilad 1800-tals ram som
stått på en slottsvind här i Skåne. - Viktigt är att alltid utgå från originalet berättar
Oscar och visar hur han arbetar med allt från rengörning, underarbete, det tunna
bladguldet samt polering med agatsten.

På ramen finns några matta partier som istället ska renoveras med slagmetall, valsad
mässing, som inte kan poleras.

Efter denna spännande lektion gick vi vidare till Roos & Co, möbeltillverkaren och
inredningsbutiken som för dagen också fungerade som vårt café

De specialiserar sig på möbler gjorda efter skandinaviska och europeiska
högreståndsmöbler under 1700 talet. Hantverket håller mycket hög klass i varje
detalj. K.A.Roos har även tyger till sina möbler, tapeter av hög kvalitet och gardintyger av bl. andra Jane Churchill och Nina Campbell. Här kan man också hitta
fantastiska vaser och urnor och andra inredningsdetaljer. I denna fina miljö kunde vi
sedan dricka vårt kaffe. En butik värd att besöka!

Så var det dags för det sista besöket. Gunbritt som driver Kulla Gunnarstorps
Gårdsbutik, med eget slakteri för viltkött, närodlade produkter och blommor,
berättade om verksamheten. Av floristen Linda fick vi en lektion i blomsterbindning
och den fantastiska buketten skulle till allas glädje lottas ut. Jill, vår
medlemsansvarig som förser oss medlemmar med information titt som tätt, drog den
eftertraktade och välförtjänta vinstlotten. Ut ur butiken gick vi med både smått och
gott som vi skulle avnjuta till helgen.
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